
Afgelopen dinsdag op de club. 

’25 jaar wachten’ 

door Simon de Wijs 

Dinsdag 24 oktober 2017, Finaleavond Viertallen 

Diederik en ik wonen allebei in Doorn. Daarnaast is hij een van de weinige vrienden die ook 

gewoon overdag vrij is, dus ga ik elke week wel een keer op de koffie. Tijdens die 

koffiesessies lossen we achteloos de problemen in de wereld op. Toch blijft er genoeg tijd 

over om het over bridge te hebben. Velen van jullie zullen Diederik kennen als de uitvinder 

en promotor van zijn eigen bridgesysteem: Snowface. Samen met Bauke speel ik een 

andere complex systeem: Tarzan. We besloten deze krachten te bundelen en met een 

hybride versie van beide systemen, Tarzan in the Snow, de clubavond van Star onveilig te 

maken. 

In de viertallencompetitie speelden we met Hans Klarenbeek en Erik Swinkels. Erik ken ik 

nog uit mijn tijd als junior bridger en Hans ken ik via zijn zoontje die samen met mijn dochters 

aan pupillenbridge doet. De eerste paar avonden overtroffen we onze verwachtingen en 

gingen we zelfs aan de leiding. Toen herstelde het evenwicht en werden we twee keer dik 

verslagen. De laatste avond dus spelen voor de derde plaats, terwijl ergens anders in de 

zaal de finale tussen Star 1A en team de Boer ging.  

Tijdens de eerste wedstrijd gebeurde er weinig, al vond ik dit spel wel interessant. 

Het bieden ging als volgt: 

 

1 gebalanceerde slampoging 

 

 

 

 

 

 

Diederik begon origineel met 2 en toonde na mijn 2 antwoord slaminteresse. De 1SA 

opening was 14-16, dus ik had een wereldkaart. Azen en troefvrouw vragen leerde mij echter 

dat er een keycard en troefvrouw ontbrak. Ik bood 5 en haalde dat precies. Prima toch? 

Nou, eigenlijk niet want ik denk dat je met de zuidhand troefvrouw moet aangeven. De reden 

daarvoor is dat als de keycard die ontbreekt H is, het slam heel erg goed is. En als het zit 

zoals op het huidige spel, dan maakt het in de long run niet veel uit of je slam biedt. Zo zie je 

maar: als ik zuid had gezeten hadden we alweer 11 imps verloren op dit spel.  
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We wonnen de wedstrijd nu met 1 schamel impje. Er moest wat gebeuren in de tweede 

wedstrijd. Nu wilde het toeval dat we mochten spelen tegen Rik Doodkorte en Jos Uijterwaal. 

Oude bekenden uit mijn Lombard tijd. Op die Rotterdamse club begon ik mijn bridge 

loopbaan. Na een paar jaar gingen Ricco van Prooijen en ik spelen met Hans Kreijns en 

Willem van Eijck. Wij wilden Lombard 1 zijn. Het probleem was alleen dat we daarmee niet 

de enigen waren: het team waarin Rik en Jos zaten wilde dat ook. We speelden een 

ouderwetse beslissingswedstrijd. Die verloren we zodat ik een jaartje extra tweede divisie 

moest spelen. 

Mijn wraak heeft lang moeten duren, maar afgelopen dinsdag was het zover! 

Het bieden ging als volgt: 

 

1 zwak 

 

 

Jos opende als zuid met 1 en na het doublet van Rik op mijn 1 volgbod, verhoogde 

Diederik zonder angst naar 2. Het doublet van Jos toonde overwaarde, waarna noord 

aangaf dat hij een minimum had. 3 van zuid was om te spelen. Ik had een prima kaart voor 

mijn bieden, dacht zelfs nog even aan een eigen manchepoging, maar wilde in ieder geval 

3 niet laten spelen. Na mijn 3 kwam Rik alsnog tot leven met een 3SA bod. Dat zag er 

apart uit, omdat hij in een eerder stadium al een zwakke hand had aangegeven. Het was 

echter zo dat het 3 bod van zuid wel iets vertelde over zijn hand. Omdat hij geacht werd 3 

te bieden, noord kon immers nog makkelijk een stuk langere klavers hebben, toonde 3 

overwaarde. Ik had geen idee of dit contract erin zat maar probeerde het effect van een 

pressiedoubletje. Dat werkte wonderwel. Rik zag met zijn zachte waardes en enkele 

schoppenstop 3SA toch niet zitten en liep weg naar 4. Jos verhoogde naar 5 en dat nam 

ik als bonus nog even mee. Ik kwam uit met V, won na troeftrekken H met het aas en 

speelde B na. Nu nam Jos een snitje op B voor contract, zodat het nu zelfs twee down 

ging. De rekening is bij deze vereffend. 

In de finale scoorde dit spel ook. Zuid moest aan beide tafels 3SA afspelen nadat west 1 

gevolgd had en oost niet gesteund. De uitkomst was V en het komt erop neer dat je moet 

kiezen waar A zit. Beide finalisten speelden harten langs oost via de heer voor het aas. 

West kon de klavers vrijspelen zodat het contract down ging. Een verleidelijke speelwijze 

omdat het lijkt dat je nog een snit op B achter de hand hebt. Toch was ik het niet met deze 

speelwijze eens. Als je de schoppens op 5-3 taxeert, en dat lijkt me na een klaveruitkomst 
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wel heel waarschijnlijk, dan weet je eigenlijk dat A in west zit. Met een aas en drie 

schoppens zou oost zeker gesteund hebben. Als je daarop speelt kan je een kleine 

schoppen naar de heer spelen en daarna een harten ontwikkelen. 

Beide leiders uit de finale revancheerden zich op het volgende spel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na een sterke 2SA opening bereikten ze 3SA. De klavers zitten mooi 2-2, maar door de 

blokkade heb je toch niet genoeg slagen. Bij ons aan tafel won de leider de hartenstart, 

cashte de klaveren en speelde B die we moesten laten houden. Nu moest er gekozen 

worden. Hij ging eruit met H en dat bleek verliezend. Ik won A, stak over in schoppen en 

met harten erdoorheen was hij down. Ons nevenpaar koos wel goed, zodat we de tweede 

wedstrijd dik wonnen en vierde werden.  

Tegen Henk Willemsens in de finale kwamen ze uit met ruiten voor de negen. Henk speelde 

toen meteen H! Dat werkte goed omdat west die liet houden. Dat was slag numero negen. 

Het bleek niet genoeg, want de finale was een prooi voor team de Boer: Wubbo de Boer, 

Agnes Snellers, Hans Kelder en Marcel Winkel.  

Spel 21 
N/NZ 

 B863 
 9 
 V62 
 87653 

  

 A72 
 H8753 
 1087 
 42 

        N  

  W     O  

        Z  
 

 V1095 
 1062 
 H543 
 VB 

  

 H4 
 AVB4 
 AB9 
 AH109 

 


